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Szanowni Państwo! 
Już po raz czwarty mamy zaszczyt i radość zaprosić Was na urodziny 
Boba Marleya, wprost na kolorową Jamajkę! Będzie to wyprawa, 
której harmonogram, scenariusz, część artystyczna i kulturoznaw-
cza zostały zainspirowane życiem i twórczością króla i legendy 
reggae. 

Weźmiemy udział w dwóch imprezach urodzinowych Boba, 
a na szlaku wyznaczonym przez koleje losu artysty zoba-
czymy mnóstwo krajoznawczych i przyrodniczych atrak-
cji słonecznej wyspy. Pokażemy Wam prawdziwą, natu-
ralną i często oddaloną od masowej turystyki Jamajkę. 
Odwiedzimy także najlepsze z popularnych i modnych 
atrakcji wyspy. 

Nowością tego wydania wyprawy „Śladami Boba Mar-
leya”, będzie zaproszenie Was do wspólnego odkrycia 
miejsca, którego sami jeszcze nie poznaliśmy. Bob Mar-
ley często bywał przy wodospadach na rzece Cane River, 
gdzie uwielbiał się kąpać i myć swoje dready. To właśnie 
tam, razem z Wami, będziemy po raz pierwszy! 

W cenie wyprawy przewidziany jest też budżet na wyprawę niespo-
dziankę. Już dziś możecie pomyśleć, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. 
Decyzję podejmiemy wspólnie, na miejscu. 

Słonecznie zapraszamy na Jamajkę na wspólną podróż do źródeł 
muzyki reggae !
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ATRAKCJE I WYDARZENIA 

ZAWARTE W CENIE WYPRAWY

IMPREZA MIEJSKA 
W KINGSTON 

ZWIĄZANA Z OBCHODAMI 
URODZIN BOBA MARLEYA

Koncerty najlepszych jamajskich artystów, 
ku pamięci Boba. Jedyna okazja do zobaczenia 

na scenie licznego i utalentowanego potomstwa 
Marleya. 

IMPREZA URODZINOWA 
BOBA MARLEYA

6 lutego w jego domu przy Hope Road 
w Kingston będziemy na koncertach, 

wykładach, dyskusjach podczas kulturowego 
festynu i całodniowego święta dla upamiętnienia 

narodzin niekwestionowanego króla reggae.



Muzeum Boba Marleya w Kingston
To miejsce przy Hope Road 56 odwiedzimy dwukrotnie, aby oprócz urodzinowej prywatki, zwiedzić samo muzeum, które jest za-
mknięte w dniu imprezy. Dowiecie się gdzie i jak żył Marley u szczytu kariery, zobaczycie wiele oryginalnych przedmiotów z Jego 
otoczenia, jak również miejsce gdzie niemal nie zginał w zamachu.

Trench Town Culture Yeard
Małe muzeum zlokalizowane w historycznym podwórzu, gdzie 
mieszkali w biedzie młodzi Bob i Rita Marley. Tutaj powstało słyn-
ne “No Woman No Cry”. W sercu getta Trench Town można zo-
baczyć to wszystko, co ukształtowało rewolucyjne myślenie króla 
reggae. W tym niepozornym miejscu Peter Tosh, Bunny Wailer 
i Bob Marley założyli The Wailers.



Tuff Gong Recording Studio
Legendarny kompleks muzyczny w Kingston, założony przez Boba 

Marleya, a zarządzany obecnie przez jego żonę, Ritę. To studio na-
grań, sala prób, sklep i tłocznia płyt winylowych. Nagrywa tu nie 
tylko rodzina Marley’a, ale również gwiazdy z całego świata – rów-
nież z Polski. 

Devon House
Posiadłość została zbudowana przez pierwsze-
go czarnoskórego milionera. Mają tam wspa-
niałe lody, których oczywiście spróbujemy 
i ochłodzimy się w luksusowym ogrodzie.



Life Yard
Zlokalizowana na Fleet Street charyzmatyczna grupa młodych aktywistów, któ-
rzy od kilku lat wprowadzają w życie imponujące pomysły w ramach swojej 
misji społecznej. Jej celem jest poprawa jakości życia ludzi z kingstoń-
skiego getta, edukacja i pomoc w wydostaniu się z ulicznej prze-
mocy, skrajnej biedy i społecznego wykluczenia. Zobaczymy 
tam przepiękną uliczną galerię murali, będącą częścią między-
narodowego projektu zrzeszającego artystów–grafi ków 
z całego świata. To jedno z najbardziej pozytywnych 
miejsc w Kingston, znane również z teledysków 
gwiazd jak Jah9 czy Alborosie. Możecie wesprzeć 
dzieciaki w gettcie przywożąc ze sobą np. piłkę 
do gry w nogę lub koszykówkę, sportowe buty 
i ubrania, albo artykuły szkolne.

Góry Błękitne
Tutaj poznacie jak wygląda i pachnie prawdziwy tropikalny las. Pięk-
ne, majestatyczne, zielone i mistyczne szczyty dadzą Wam spokój 
i orzeźwiające. Tutaj może po raz pierwszy przydać się cieplejsza blu-
za. W Blue Mountains spędzimy 3 noce.



Holywel National 
Park 

Na dłuższe lub krótsze spacery, według 
uznania. Lokalni strażnicy organizują 
trudniejsze wycieczki dla chętnych, np. 
na szczyt (trasa na szczyt dodatkowo 
płatna).

Blue Mountain 
Coffee 

Odwiedzimy plantację uznawanej za 
jedną z najlepszych i najdroższych kaw 
świata. Zapoznamy się pełnym cyklem 
użytkowania kawy: od ziarenka, przez 
hodowlę, naturalne zbiory i prażenie, a 
po parzenie napoku – i oczywiście jego 
degustację. 

Rasta Camp

Odwiedzimy położona wysoko w Gó-
rach Błękitnych rastafariańską wioskę 
złożoną z ok. 30 rodzin żyjących we-
dług ortodoksyjnych przykazań fi lo-
zofi i rasta. Posłuchamy tajemniczych 
bębnów Nyabinghi i opowieści o ich 
życiu z dala od cywilizacji. 



Black River Safari
To jedna z najpiękniejszych atrakcji przyrodniczych, jakich doświadczymy, wyruszając wprost z naszej Plaży Skarbów na otwarte 
Morze Karaibskie. Przy odrobinie szczęścia spotkamy grupki zabawnie dokazujących delfi nów albo wylegujące się leniwie w słońcu 
krokodyle. Podczas ok. 6–cio godzinnej wycieczki oryginalną łodzią rybacką zobaczymy także naturę rzeki Black River, różnorodne 
gatunki ptaków i bujną, kipiąca zielenią roślinność. 

Pelican Bar 
Jednym z najbardziej oryginalnych punktów na trasie naszej mor-
skiej wyprawy będzie przystanek w barze na Morzu Karaibskim, 
który jest oddalony o parę kilometrów od lądu. Można się do 
niego dostać wyłącznie łodzią. Jego położenie i urok są równie 
zaskakujące, jak geneza powstania, którą poznacie po dotarciu do 
tego niesamowitego miejsca. 
Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą stroje kąpielowe. 



YS Falls
Naturalne wodospady, które tworzy 7 połączonych ze sobą ka-

skad na krystalicznie czystej rzece wijącej się wśród niezliczonych 
gatunków drzew, krzewów i pnączy. Różnokolorowe kwiaty chętnie 
częstują słodkim nektarem stołujące się wśród ich kielichów kolibry 
oraz rozmaite owady. Możemy tu skakać do wody, pływać w na-
turalnie wyrzeźbionych basenach, zjeżdżać na długiej linie ponad 
spienionym nurtem rzeki i relaksować się na miękkiej trawie, przy 
akompaniamencie ptasiego chóru. 

Fabryka 
Rumu Appleton 
Ta wycieczka stoi pod znakiem zapytania, ze względu 
na odbywający się w obiekcie generalny remont, a także 
fakt, że termin ponownego otwarcia obiektu dla zwie-
dzających jest wciąż przesuwany. Tak czy inaczej, bądź-
cie spokojni! Okazji do bliższego poznania jamajskiego 
rumu nie zabraknie…



Peter Tosh
W wyprawie inspirowanej życiem i twórczością Boba Marleya, 
nie może zabraknąć postaci jego przyjaciela i członka orygi-
nalnych Wailersów, Petera Tosha. W zależności od okolicz-
ności zabierzemy Was do funkcjonującego od wielu lat 
muzeum w jego rodzinnym domu w Bel-
mond lub najnowszego przybytku 
o tej samej nazwie, 
znajdującego się 
w Kingston.

Martha Brae lub Rio Grande Rafting 
Spokojny i relaksujący spływ bambusowymi tratwami w dół rzeki. Która to będzie rzeka zdecydujemy na miejscu. 



Green Grotto Cave 
Kompleks jaskiń będący geologiczną i historyczną cieka-
wostką. Duże jaskinie i wąskie korytarze, podziemne stawy 
i strumienie, nietoperze i spora dawka historii oraz opowie-
ści o ukrywających się tam przed kolonialnym uciskiem 
mieszkańcach i zbiegłych niewolnikach. 

Rick’s Cafe 
To jedna z najsłynniejszych restauracji na Jamajce i uznana przez Na-
tional Geographic za jedną z 10–ciu najbardziej niesamowitych na 
świecie. Można tutaj zjeść doskonały posiłek, a największą atrakcją 
będą skoki z różnej wysokości klifów wprost do szafi rowego Morza 
Karaibskiego. Barowe atrakcje dopełnione są graną na żywo muzy-
ką reggae w wykonaniu lokalnych muzyków. Miejsce niewątpliwe 
pozostanie w pamięci do końca życia! 



Zakwaterowanie uczestników wyprawy organizujemy w pokojach dwuosobo-
wych w domach gościnnych, prywatnych willach, hotelach, lub domkach 
letniskowych w średnim standardzie. Dopłata do pokoju jednoosobo-
wego na cały czas pobytu wynosi 500 USD. Korzystamy ze starannie 
dobranej bazy noclegowej tak, aby idealnie spełniała swoją rolę 
podczas zwiedzania wyspy. Przy noclegach w miejscach nad-
morskich priorytetem jest lokalizacja przy plaży. W górach liczy 
się dla nas urok i lokalizacja samego hotelu, więc tutaj pod-
wyższyliśmy standard. W Kingston mamy być dobrze usytuowani 
komunikacyjnie, a nocleg w Negril będzie spełniać wszystkie te 
wymagania. W Treasure Beach postawiliśmy na lokalizację, aby 
być na bieżąco z wydarzeniami na głównej plaży. 

Podczas naszej wyprawy będziemy korzystali z 4 lub 5 
różnych hoteli, w różnych miejscowościach rozsianych 
po całej wyspie. Poniżej znajdziecie Państwo skrócony 
opis najważniejszych miast. 

ZAKWATEROWANIE 

I MIEJSCA POBYTU



Treasure Beach 
4 LUB 5 DNI
To prawdziwa perełka wśród uroczych jamajskich wsi. Niezmier-
nie gościnni i otwarci mieszkańcy witają każdego przyjezdne-
go z radością, pozwalając uczestniczyć mu w swoim codzien-
nym życiu. Tutaj czas płynie powoli i spokojnie. Skąpana 
w słońcu wioska pulsuje w rytmie kojących dźwięków mu-
zyki reggae, oczarowuje pozytywną energią Jamajczyków 
i piękną przyrodą. Pobyt w Treasure Beach uatrakcyjniają 
spontanicznie organizowane zabawy, tradycyjne jamaj-
skie street party, koncerty, ogniska na plaży czy wieczor-
ne opowieści snute w barach przy grze w domino. 

Treasure Beach to miejsce odwiedzane przez podróżni-
ków pragnących odkryć prawdziwe oblicze Jamajki, po-
znać jej kulturę integrując się z mieszkańcami, obcować 
z pięknem natury i odpocząć od zgiełku popularnych ku-
rortów turystycznych. To przede wszystkim styl jamajskie-
go życia, którego w pełni zasmakujemy w tym magicznym 
miejscu. Praktyczne aspekty pobytu zapewni nam kilka pobli-
skich restauracji, barów, sklepików, ulicznych straganów, handlarzy 
pamiątkami i Matka Natura. 



Kingston
2 LUB 3 DNI
Pobyt w stolicy Jamajki oznacza dla nas dużą dawkę atrakcji 
związanych z jamajską kulturą, historią i współczesnym ży-
ciem miejskim Jamajczyków, a przede wszystkim obchodów 
urodzin Boba Marleya. Odwiedzimy najważniejsze miejsca 
związane z jego życiem i twórczością. Zobaczymy jak po-
wstaje muzyka od momentu wejścia do studia nagrań, 
po fi nalny album. Tutaj zjemy najlepsze lody na Jamajce 

i wybierzemy się na niejedną nocną im-
prezę. Zakwaterowanie w stoli-

cy przewidujemy w hotelu 
położonym w bizne-

sowej części miasta: 
New Kingston. 



Góry Błękitne
3 DNI
Blue Mountains to zapierające dech w piersiach widoki, kra-
jobrazy oraz roślinność, zachwycającą różnorodnością form 
i gatunków. To także raj dla miłośników ptaków, które wystę-
pują tutaj w zadziwiającej liczbie gatunków oraz wielbicieli 
kolorowo umalowanych przez naturę, równie licznych od-
mian motyli. Wiele gatunków występujących tutaj roślin 
i zwierząt możemy spotkać wyłącznie na Jamajce – nie 
występują one w innych miejscach na świecie. 

Góry Błękitne mają bajkowy klimat. Są mistyczne, maje-
statyczne i tajemnicze, przez co skłaniają do przemyśleń, 
kontemplacji i zadumy, wspierając wewnętrzny spokój, 
relaks i wyciszenie umysłu. Powietrze jest przepełnione 
zapachem kawy, ziół i kwiatów, a pogoda potrafi  zmie-
niać się kilka razy w ciągu dnia. Góry te są zdecydowanie 
najchłodniejszym miejscem na Jamajce i być może tutaj 
nadarzy się jedyna okazja do przyodziana długich spod-
ni i cieplejszej bluzy. Wszystkie noclegi w górach spędzimy 
w jednym z baśniowo położonych i wtopionych w naturalny klimat 
gór niewielkich hoteli, o standardzie zbliżonym do pozostałych miejsc 
noclegowych wyprawy.



Negril 
1 LUB 2 DNI

Ten turystyczny kurort posiada jedną z najpiękniejszych plaż 
na ziemi, bogate życie nocne, atrakcje kulinarne i towarzy-

skie. Nie pozostaje nam nic innego, jak zorganizować 
nocleg w centrum tych wszystkich wydarzeń. W Ne-

gril zakwaterujemy się w jednym z plażowych hote-
li o przyzwoitym standardzie. Tutaj też spędzimy 

ostatnie dni na Jamajce. Stąd pozostanie nam 
już tylko wycieczka powrotna na lotnisko…



OPCJA 1) Cena = 2020 USD, w której cena nie zawiera bile-
tu lotniczego. Jest to opcja dla oszczędnych i łowców promocji 
lotniczych, gdzie uczestnik organizuje sobie przelot samodziel-
nie. Bezpłatny transfer lotnisko–hotel–lotnisko gwarantujemy 
w przypadku, gdy daty te pokrywają się z ofi cjalnymi datami 
rozpoczęcia i zakończenia imprezy, czyli 30 stycznia – 13 lutego. 
Jeśli chcesz rozpocząć/zakończyć imprezę w innym dniu, zorga-
nizujemy Ci indywidualny transfer lotniskowy po kosztach. 
Przeczytaj koniecznie poradnik, jak się dostać na Jamajkę: 
http://najamajke.pl/index.php?m=313 

OPCJA 2) Cena = 2660 USD. Cena imprezy razem z prze-
lotem – zawiera koszt biletu lotniczego i organizację prze-
lotu. Szczegóły dotyczące przelotu będą znane, kiedy zostanie 
zebrana grupa (najpóźniej do końca listopada). Trasa przelotu 
może wiązać się z przesiadką na jednym z europejskich lotnisk 
oraz noclegiem podczas międzylądowania w drodze na Jamaj-
kę. W takim przypadku wszystkie noclegi oraz związane z nimi 
transfery lotnisko–hotel są już wliczone w cenę wyprawy (OPCJA 
2). Na życzenie uczestników dobierzemy loty z różnych lokaliza-
cji na całym świecie. Wraz ze zgłoszeniem chęci udziału w wy-
prawie prosimy o podanie najdogodniejszego miasta wylotu. 
Sam przelot odbywa się bez przewodnika grupy, spotykamy się 
wszyscy na lotnisku na Jamajce. Ze względu na niestabilną ofer-
tę linii lotniczych zastrzegamy sobie możliwość zmiany o +/– 1 
dzień terminu wylotu. 

CENA IMPREZY 

I WARUNKI FINANSOWE

CENA W OBU OPCJACH ZAWIERA: 
Wszystkie noclegi
Transfery lotnisko–hotel–lotnisko
Wycieczki z punktu „Atrakcje i wydarzenia 
zawarte w cenie wyprawy”
Opieka organizatorów podczas całego pobytu na Jamajce

DODATKOWE KOSZTY 
PONOSZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW:

Wyżywienie ok. 20–30 USD na dzień 
Ubezpieczenie zdrowotne – koszt polisy ok. 110 PLN, 
każdy wykupuje sobie sam
Pozostałe wydatki własne uczestników

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Zaliczka 150 USD – rezerwuje miejsce na liście uczestników, 
decyduje kolejność wpłaty zaliczek.

I płatność: 870 USD (opcja 1) lub 1510 USD (opcja 2) – wpłata 
na rachunek bankowy po potwierdzeniu wyprawy. 

II płatność 1000 USD – płatna gotówką pierwszego dnia po-
bytu na Jamajce.

Płatności I oraz zaliczki można dokonać na rachunek bankowy 
w złotówkach po kursie zakupu waluty w NBP z dnia wpłaty. 
Jeżeli będziesz chciał/chciała wycofać się z wyjazdu po zapła-
cie zaliczki, zwrócimy ją pod warunkiem, że będą inni chętni 
na Twoje miejsce. Jeżeli zmienimy naszą obecną ofertę tak, że 
nie będzie Ci ona odpowiadała, zwrócimy całość zaliczki. Jeśli 
wyjazd nie dojdzie do skutku z winy organizatora, otrzymacie 
zwrot całości zaliczki. 

•
•
•

•

•
•

•



Odpowiedzialność za przebieg wyprawy ponosi Tomasz Łada, prowadzący dzia-
łalność gospodarczą pod nazwą Treasure Beach Tourist Information, Calabash 
Bay P.O., St. Elizabeth, Jamaica, TRN (NIP) 126–072–345/1, adres polski: ul. 
Rejowska 26/16 26–110 Skarżysko Kamienna. Odpowiedzialność za transport lot-
niczy ponoszą linie lotnicze będące operatorem wybranego lotu. 

Zgłoszenia i informacje 
Zgłoszenia na wyprawę prosimy kierować na adres e–mail: info@najamajke.pl, 
tel: +18763813804. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Podczas wyprawy śladami Boba Marleya będziecie w dobrych rękach. Będziemy tłumaczyć dla Was opowieści lokalnych 
przewodników, dokładać własne ciekawostki, proponować interesujące miejsca i rozwiązania. 

Opiekować się Wami będą :
 

Agnieszka Bialon – przewodniczka, pilotka wycieczek i opiekunka Waszych wypraw na prawdziwą Jamajkę. Polska Królowa Dancehall 
2015, utalentowana tancerka i profesjonalna instruktorka dancehallu odnosząca sukcesy w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Doświadczona organizatorka imprez tematycznych, zawodów i warsztatów dancehallowych, do których z powodzeniem angażuje swoich 
jamajskich przyjaciół. Aga dołączyła do naJamajke.pl w połowie 2017 roku wzbogacając zespół swoim kilkuletnim doświadczeniem zdoby-
tym podczas częstych odwiedzin Jamajki i wielomiesięcznych pobytów w Kingston. W przypadku wypraw prowadzonych przez Agnieszkę, 
możecie liczyć na dodatkową dawkę atrakcji związanych z życiem nocnym, tańcem i muzyką oraz żywą legendą energetycznego Kingston. 
Jej doświadczenie i znajomość Stolicy pozwoli Wam poczuć się pewnie i bezpiecznie na najbardziej oryginalnych parkietach Jamajki oraz 
autentycznych soundsystemach.

Jarosław Wardawy – dziennikarz, animator kultury reggae i nie tylko. Pomysłodawca i organizator popularnego festiwalu Reggae na 
Piaskach, odbywającego się od 17. lat w Ostrowie Wielkopolskim. Inicjator realizowanego z powodzeniem jedynego w Polsce Konkursu 
Młodych Talentów dla debiutujących zespołów grających różne odmiany muzyki reggae. Od ponad 30 lat związany z polską „muzyką 
serc”, autor opracowania dotyczącego historii polskiego reggae dla Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu. Między festiwalami prowadzi klub 
muzyczny. Podczas wyprawy możecie liczyć na jego barwne opowieści o odwiedzanych miejscach, kontekście kulturowym oraz pulsującą 
muzyczną selekcję.

OPIEKA


